
 
 

 

 

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA SEJMU NATURO 2019  

V OKVIRU PROMOCIJE »VISIT POMURJE« 
 

Spoštovani! 

 

NATURO, 5. mednarodni sejem zelenega turizma in bivanja bo od 12. do 14. aprila 2019 

v Gornjo Radgono vabil vse ljubitelje narave. Ponudniki zelenega turizma bodo predstavili turistične 

in kulturne znamenitosti, kulinarične posebnosti, možnosti pohodništva in kolesarjenja ter s tem 

odlične ideje za aktivne počitnice ali izlet v naravo. Zraven turizma bosta na sejmu predstavljena tudi 

program sonaravnega bivanja in program aktivnosti za zdravo telo in duha. 

Sočasno s sejmom NATURO poteka tudi sejem lovstva in ribištva, skupaj pa sejma pritegneta preko 

14.000 obiskovalcev. 

 

Na letošnjem sejmu želimo ponovno predstaviti čudovito turistično destinacijo Pomurje, saj je prav, 

da vsak obiskovalec sejma začuti Pomurje in odkrije njene naravne lepote, kulturno dediščino, 

tradicijo rokodelstva, čarobne termalne izvire... Nemalo obiskovalcev si zraven obiska sejma omisli 

tudi obisk kakšne zanimivosti v naši regiji, zato vas v sodelovanju s Pomursko turistično zvezo vabimo, 

da izkoristite priložnost in se predstavite obiskovalcem z vašo posebno ponudbo. 

 

Za ponudnike v okviru razstavnega prostora »VISIT POMURJE« smo pripravili zelo ugodno ponudbo 

za sodelovanje na sejmu: 

 
 

 

Cena stojnice za vse tri sejemske dni je 200,00 € + ddv in vključuje: 
 

- opremljen prostor v hali velikosti 6m2 

- opremo prostora: predelne stene, prodajni pult, talna obloga, 1 stol 

- prijavnino na sejem in vpis v katalog razstavljavcev 

- prostor za sestanke 

- soglasje za prodajo 

- stalne vstopnice za razstavljavce. 
 

 

Električni priključek 1,5 kW znaša dodatno 30,00€ (cena s popustom). Dodatna oprema in storitve  

se obračunavajo po veljavnih cenikih. Dekoracijo prostora oz. prodajno degustacijskega pulta si    

lahko uredite po svoji zamisli.  
 

Rok za prijavo je 28. februar 2019. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na  

go. Vesno Dajčman, telefon 02/564 2118, 041/679 685 ali e-mail vesna@pomurski-sejem.si. 

 

Vabljeni k sodelovanju! 
 Pomurski sejem d.d. 

         Izvršna direktorica  

Mateja Jaklič   

       
Gornja Radgona, januar 2019  

Priloga: Prijavnica za sodelovanje 
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